
Dạo này, coi bộ, mấy Cha này chán nghề rồi hay sao, muốn trở thành văn sởi 
hả? Nghề  văn... đói lắm các anh ơi!!! Nhìn Nguyễn Ngọc Ngạn kìa, mấy cuốn tiểu 
thuyết đâu có ai mua, phải tự đem đọc  cho bà con nghe, và đi làm thêm MC 
nữa đó, bán thẻ điện thọai và Radio đài phát thanh Việt ngữ...đừng có đứng núi 
này mà nhìn núi khác... an phận đi... 
 
Riêng tui, hic!!! Ước gì Trời cho tui làm con gái...và ước gì mấy ông trẻ lại thêm 
33 tuổi nữa để ... 
" Trong đôi mắt Em, Anh là…tất cả!!!" vì mấy ông viết  hay như thế thì nghệ 
thuật tán gái của mấy ông chắc cũng lên đến đỉnh cao chất ngất  rồi ...Tim Em 
rơi rụng lúc nào không hay. 
 
Nhưng!!! Trở về thực tế, có các Bà kế bên thì  các Ông nên  nằm mơ thôi nhé! 
Thời oanh liệt nay còn đâu!!! Đừng tưởng rằng, vào đây giấu kỹ PW thì mấy bà 
chả bao giờ biết được hahahaha… 
 
Thời Lê Tuấn Anh là Trưởng Ban Báo chí, Khương Đại Xệ  không có  tham 
gia, lúc ấy có Minh, nhưng Minh không tham gia viết bài, chỉ đứng về mặt trang 
trí (nội thất lẫn ngọai thất)... đánh Roneo y như gà mổ, hihihi, nhưng nhanh 
lắm, 60 wpm...sau này làm báo tường, treo tùm lum khắp nơi, tờ báo cuối cùng 
Minh làm trúng giải nhất trong Kỳ thi Báo chí' các lớp... được đề cử vào Đối 
tượng Đoan, nhưng không thèm, dzọt... đi vượt biên luôn... 
 
Hào thì lang thang khắp chốn, làm đủ mọi nghề, vô gia cư, ngủ nhờ nhà 
bạn......trước khi có một Giáng Sinh bình yên đầu tiên trong đời trong trại tỵ 
nạn... 
 



Anh Tư thì tứ cố vô thân, lạc loài trên xứ Mông Rê An kiếm gióp và kiếm 
tương lai..... để thấy Giáng sinh buồn và cô đơn  trên xứ lạnh… 
 

 
Khương Đại Xệ thì... một thưở tình người trên Bidong.... một Mùa Giáng sinh, 
Giáng sinh, niềm nhớ mênh mang gọi về...... 
 

 

 
Còn ai nghĩ đến, một thằng tui....suýt có một Noel nằm trong bụng cá....một mình 
một ngựa bị hải tặc quăng xuống biển khơi giữa một đêm không trăng sao 
trong  Vịnh Thái Lan, cái chết trong tầm tay!!! không biết bơi, không có GPS, 
mà sao tui được sống đến hôm nay? Chỉ vì ham làm đại diện ghe, biết chút 



tiếng Anh...nhảy lên tàu của chúng... thông dịch, hihihi, âu là Chúa muốn thử thách 
tui một lần nữa… 

 
 
Nguyễn đình Lan thì ở Úc và đang hưởng thụ các thú vui nhất trên đời tại VN 
,chưa kể tới hắn làm gì.... mai mốt tính. 
 
Lại một Noel nữa đến, 33 mùa Noel rồi các bạn....Mùa Noel này, tôi nhớ mùa 
Noel xưa... 
 
 

 



" Bài Thánh Ca đó, còn nhớ không Em!!!  Noel năm nào chúng mình có 
nhau....long lanh sao Trời, đẹp thêm môi mắt, Áo trắng Em bay như cánh thiên 
thần, nụ môi hôn dưới tháp chuông ngân...." 
 
Những năm tháng ở Trại, cũng có Nhà Thờ để đi lễ...chúa nhật, rất nhớ Noel 
năm xưa... trong Trại tỵ nạn, Noel năm nay, mình cũng buồn.... có phải những người 
bạn chúng ta đang còn ở VN là thực sự đang vui hay không?  I am confused!!! 
 
Nguyễn Văn Minh 
  
  
 


